
EPSON
ELP DC-06 Alguma vez pensou como poderia apresentar páginas impressas de grande dimensão

e documentos ilustrados sem ter de os fotocopiar? E que tal mostrar grandes planos
de objectos frágeis ou 3D em público? Já pode fazer tudo isto, com o visualizador
Epson ELP DC-06, uma câmara portátil e ajustável que se liga directamente a um
computador ou aos mais recentes projectores Epson.

Inovador, flexível e de fácil utilização

Integrando as nossas tecnologias avançadas, o Epson ELP DC-06 é uma solução
compacta e acessível para ampliar os originais a apresentar e que reduz drasticamente
o tempo de preparação.
O visualizador Epson ELP DC-06 demora escassos segundos a instalar. Pode ligá-lo
directamente à nova série de projectores Epson EB-8 e aos futuros projectores Epson,
graças à ligação USB directa e ao cabo dois-em-um. Também lhe permite trabalhar
através do computador. Basta ligar, desdobrar o braço e está pronto para focar.

Apresentações vivas

A qualidade visual é garantida com uma resolução de 2 milhões de pixels e zoom
poderoso que permite focar os detalhes. A câmara pode rodar 90º em vários eixos e a
altura pode ser regulada, de modo a permitir mesmo capturar objectos 3D ou o quadro
completo.

Altamente portátil, design moderno

O visualizador Epson ELP DC-06 não necessita de uma fonte de energia independente,
o que a torna muito compacta. É leve, e o braço dobra-se comodamente para dentro da
base, facilitando o transporte. Com um consumo de energia inferior a 2,5 W, satisfaz as
modernas normas ecológicas.

APRESENTAÇÃO FÁCIL

EPSON ELP DC-06

O novo visualizador ELP DC-06
• Fácil de transportar, peso inferior a 1kg
• Ligação por cabo USB dois-em-um
• Poderoso zoom digital 4x, rotação da
cabeça de 90° e função auto-focus
• Prática função freeze
• Seguro com orifício de bloqueio
Kensington



EPSON ELP DC-06

IMAGEM
Dispositivo de captação
Pixels totais
Pixels efectivos
Velocidade de fotogramas com
computador
Velocidade de fotogramas com
projector
Resolução da imagem

Equilíbrios de brancos
Exposição
Íris
Função freeze
Visibilidade (tamanho dos
caracteres)

Sensor CMOS 1/3"
2 milhões de pixels
1,92 milhões de pixels

15fps / XGA

8fps / XGA
UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/QVGA com computador, XGA com
projector
Automático
Automático
Automático
Sim

Mínimo 10 pontos sem zoom

SISTEMA ÓPTICO
Lente
Zoom
Auto-focus
Rotação da cabeça
Área de disaparo

Número F = 2,8 / alcance da focagem = 4,1
Zoom digital 4x
Sim
Horizontal ±90° / vertical ±90°
271 x 360 mm (10,7"x 14,3")

ILUMINAÇÃO
LED 2 x LED branco

LIGAÇÕES
Saída vídeo/imagem 1 x USB B para ligação ao computador ou ao projector

FUNÇÕES
Ligação USB directa exclusiva aos
projectores Epson (sem PC)
Segurança
Outras funções

Consulte as especificações do projector*

Orifício de bloqueio de segurança Kensington
Ligação Instantânea (3 segundos) / Encerramento (0 segundos)

DIMENSÕES
Dimensões

Gramagem

Aberta: L 260 x P 76 x A 388 mm
Dobrada: L 260 x P 76 x A 60 mm
Aprox. 0,9 kg

ENERGIA
Fonte de alimentação
Tensão de alimentação
Consumo de energia
Consumo de corrente

Energia USB Bus
5V
Inferior a 2,5 W
Inferior a 500 mA

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Mala de transporte flexível
Conjunto de manuais do utilizador
Cabo USB A / USB B
Software

6 Idiomas (Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Japonês)
3 m

OUTROS
Temperatura operacional
Humidade operacional
Requisitos de sistema
(computador)

Compatibilidade com o sistema
operativo (computador)

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
20% - 80%
Pentium IV 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV 1,4 GHz (XP) ou equivalente
AMD Athlon® 300 MB espaço disponível em disco 512 MB RAM ou mais
+ USB 2.0
Com projector Epson: Linux2.6, μItron4.0
Com Computador: Windows XP SP2 ou posterior, Windows VistaTM,
Mac X10.4 e 10.5

GARANTIA 3 anos

* O ELP DC-06 é compatível com qualquer projector disponível, se ligado através de um computador

Ligação USB directa com projectores
Epson

Dimensões aberto

Dimensões dobrado

76 mm

260 mm60 mm

DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
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As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson® Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 - 18:00 (dias úteis)




